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Grønbjerg skole hos arkæologerne 
Skolen havde planlagt emneuge i uge 25. Da ugen faldt sammen med at arkæolo-
gistuderende fra Århus Universitets begyndte på udgravningerne ved rensnings-
anlægget ændrede man hurtig emnet til ”vikingetiden”. En enestående kombina-
tion af Skolens emneuge og udgravningerne fandt sted, da arkæologerne velvil-
ligt fortalte skolebørnene om deres arbejde, og hvad man kunne finde, og hvor-
dan vikingerne egentlig havde levet her i Grønbjerg for ca. 1000 år siden. 
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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 
Fortiden 
I de tre sidste uger i juni var der absolut 
høj aktivitet på skolen. Ikke nok med at 
omkring 20 arkæologistuderende fra År-
hus Universitet boede på skolen om nat-
ten (medens de arbejdede om dagen), 
men også i form af en emneuge der for-
vandlede hele skolen til Vikingernes 
samlingssted. 
De 20 arkæologistuderende gravede ved 
rensningsanlægget for om muligt at fin-
de yderligere oplysning og spor, af de 
vikinger der boede her for ca. 1000 år si-
den. (se mere side 8 og 16). Denne kom-
bination af emneuge og udgravningerne 
drog skolen naturligvis nytte af, og med 
velvillighed fra arkæologernes side fik 
eleverne et førstehåndsindtryk af hvor-
dan en arkæologistuderende arbejder. 
Indkvarteringen på skolen kom i stand 
via Grønbjerg-2000, som blev kontaktet 
og som koordinerede indkvarteringen 
mm.  
 
Nutiden 
Det er med glæde, at alle husstande i 
Ringkøbing-Skjern Kommune nu ved 
selvsyn kan konstatere, at der kommer 
en Friskole i Grønbjerg. Med den nylig 
udsendte ”info 2007” fra Ringkøbing-
Skjern Kommune, der har selveste 
Borgmester Torben Nørregaard som an-
svarshavende redaktør, står anført side 
44, at man forbereder Grønbjerg Frisko-
le. Men redaktionen af ”info 2007” har 
ikke været helt klar over, at der ikke kun 
er tale om en fortsættelse af Grønbjerg 
Skole og Børnenes Hus med SFO og 
børnehave, men oprettelse af en Friskole 
med en Grundtvig-Koldsk grundhold-
ning - altså også en holdningspræget 
Friskole ligesom de øvrige holdnings-
prægede friskoler.  

RUNESTENEN 

 
wwwwwwwwwwww.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk    

 
Redaktør:  
 Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.  
 Tlf: 97 38 43 32   
 e-mail: runestenen@runestenen.dk  
 
Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. 
Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi 
respekterer ikke et ”nej tak” ! 
 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 

Fremtiden 
Efter den 15. august hvor den første ind-
betaling til Undervisningsministeriet for 
oprettelse af en friskole skal finde sted, 
kan vi kun vente på at alle høringssvare-
ne til skolestrukturproblematikken bliver 
indsendt, behandlet og drøftet i diverse 
udvalg og endelig kommer på byrådets 
møde først i oktober måned. 
Indtil da må de gode Friskolefolk arbejde 
med andre tiltag for at få gjort Friskolen 
klar til det kommende skoleår. Det meget 
interessante område bliver naturligvis an-
sættelse af leder og personale, som Grøn-
bjerg Friskole kommer til at stå og falde 
med. Og der bliver åbenbart kamp om le-
derne, da det står at læse i dagspressen, at 
man i Hover-Torsted Friskole også søger 
ny leder. I Hover-Torsted Friskole skal 
en ny leder ansættes til 1. august 2007, 
hvor en leder af Grønbjerg Friskole sik-
kert kan vente med ansættelse til engang 
i efteråret 2007. Men en spændende tid 
går vi i møde. 
 
Også en god sommer fra redaktionen 
med håbet om bare lidt tørvejr.� 

Deadline for nr. 88 er  

lørdag d. 24. august 

 

Bladet udkommer  

onsdag d. 12. september 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Hans Østergaard 
 
 97 38 14 45 
 
Sommeren er over os, vi 
har passeret årets længste 

dag, og ferietiden står for 

døren. Byrådet holder ferie 
i juli måned, og i august 

måned tages der fat på ar-

bejdet med budgetlægning for 2008 og de 
kommende år. 

 

Økonomi: 
På byrådsmødet i juni blev regnskaberne 

for de 5 gamle kommuner godkendt, og 

oversendt til revision. I dagspressen har 
der været en del fokus på overforbrug til 

anlægsinvesteringer i specielt 3 af de 

gamle kommuner, ja der skrives ligefrem 
om ”fest” på anlægsområdet. Som jeg 

oplever det har der nu ikke ligefrem væ-

ret tale om nogen fest, men udelukkende 
om fornuftige og nødvendige investerin-

ger. I det gamle Videbæk Kommune blev 

der i 2006 i øvrigt kun anvendt netto ca. 
1 mio. kr. på anlæg, og ikke som påstået i 

RAD godt 14 mio. Kr. 
Regnskaberne viser ligeledes et overfor-

brug på ca. 45 mio. kroner på driftsområ-

det. En del af overskridelsen kan henfø-
res til engangsudgifter i forbindelse med 

kommunalreformen. Dagtilbudsområdet, 

anbringelser og udgifter på socialområdet 
har vist en stigende tendens, og har såle-

des været baggrund for et stigende ud-

giftsniveau i 2006. 
Budgetopfølgningen for de første 3 må-

neder af 2007 viser at en del af merfor-

bruget i 2006 har givet afsmittende virk-
ning i 2007. Det drejer sig bl.a. om dag-

tilbudsområdet, anbringelser og øvrige 

sociale udgifter. Fuld beskæftigelse giver 
større efterspørgsel efter dagtilbud, og gi-

ver ligeledes en tendens til flere borgere 

på sygedagpenge. Alt i alt finder jeg ikke 
at serviceniveauet er steget, men blot at 

mængden af modtagere af ydelser er ble-

vet større. 
Ved budgetlægningen for 2007 var der 

p.g.a. de store forandringer en del usik-

kerhed på visse områder, og bl.a. som 
følge heraf blev der afsat en pulje på 22 

mio. kr. til dækning af uforudsete udgif-

ter. Som det ser ud nu, 3 måneder henne 
på året tyder det på at puljen ikke rækker, 

og at det er nødvendigt at have endog 

meget stor fokus på driftsbudgettet for at 
få økonomien til at række. 

En budgetopfølgning kun 3 måneder efter 

årets start giver dog en vis usikkerhed, og 
der kan naturligvis vise sig andre forud-

sætninger ved næste opfølgning som fo-

retages i august. 
 fortsættes side 6 
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Billardklubben: Niels Erik Jakobsen  97384468 

Brugsens Bestyrelse John Asmussen 97384285 

By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet - lokalt: Hans Østergaard, Spjald 97381445 

Børnenes Hus/Inst: Susanne Bust 97384066 

Børnenes Hus/Sk: Konst. 97384177 

Dagplejerep Heidi Brinch Hansen 97384426 

Familie & Samf: Jytte Nilausen 97384378 

Flagalle Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshuset:  97384383 

Fællesbestyrelsen: Heidi Brinch Hansen 97384426 

Grønbjerg-2000: Sten Schmidt 97384848 

Grønbjerg Friskole Per Lauritsen 97384486 

Gymnastikforen.: Klaus Tang 97384358 

Havekredsen: Eva Broni 97384179 

Idrætsforeningen: Else Marie Kokholm 97384580 

Jagtforeningen: Jørn Bank 97384498 

Kirkebetj/Graver: Holger Therkildsen 97384161 

Kirkeligt Samf: Ingrid Kirk 97384020 

Klubhuset:  97384076 

Landbetj: Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448 

Lokalhistorisk: Johannes Kirk  97384020 

Lægen: Henrik Thomsen 97384050 

Læsekredsen Helle Engestoft 97384332 

Menighedsrådet: Else Pedersen 97384373 

Musikforeningen: Susanne Bagge 97384414 

Nr. Omme Graver kontor 97384696 

Nr. Omme Kimelaug Mogens Ballegaard 97384332 

Nr. Omme Whiskylaug Karl Gejl 97384040 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ole Rasmussen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Sogneforening: Malene Cadovius 97382627 

Støttekredsen Friskole Grete Tange 97384284 

Udlejn Forsamlhus Svend Jensen 97384408 

Ungdomsklubben: Eva Sørensen 97384065 

Vandværket Hans Jørgen Petersen 97384139 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1750  Søn- og helligdage kl. 1750 
 Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 
 

Disse telefonnumre fungerer indtil videre - men se ellers www.midttrafik.dk  
Rutebilernes informationscentral: Videbæk ------------------ 97 17 33 99 
Mandag - fredag kl. 700 - 1830 Ringkjøbing -------------- 97 32 33 99 
Lørdag kl. 900 - 1600 Holstebro ---------------- 97 42 17 88 
Søndag kl. 1200 - 2100 Skjern --------------------- 97 35 06 77 
 

Vagtlægen: 70 11 31 31 Alarmcentralen: ---------112 

Læge H. Thomsen 
Tlftid: 800 - 900 
Konsultation: 
efter aftale 
 
Tlf.: 97 38 40 50 

 

Bogbussen 

 
Mandag: 1710 - 1745 

 
Tlf.: 24 40 39 87 

 

Vandværket: 

Al henvendelse ang. 
måleraflæsning bedes 
rettet til  
Hans Jørgen Petersen 
 

Tlf.: 97 38 41 39 

 

Klip og Krøl: 
Mandag, tirsdag og 
torsdag: 900 - 1700 
Onsdag, fredag og lør-
dag:  Lukket 
 

Tlf.: 97 38 42 85 

 

Kirkebil: 

Tlf: 20 13 25 13 -  
Vildbjerg Taxi  
 
 
Zoneterapeut: 

Tina H. Jeppesen 
Holmgårdsvej 2  
Grønbjerg 
Tlf. 22 37 72 33 

 

Brugsen: 
Åben alle dage  

800 - 1800 
Dog undtaget Juledag 

og Nytårsdag 
 
Postekspeditionen: 
Mandag - fredag: 

800 - 1200 
Lørdag og Søndag luk-
ket 

Post indleveret efter 
1200 bliver sendt efter-
følgende hverdag. 
Tlf.: 97 38 40 42 

 

Landbobanken: 
 
Torsdag: 1500 - 1730 
 
Tlf.: 97 38 40 49 

 

Politiet i Videbæk: 

Mandag - onsdag  
1200  - 1330 
Torsdag 1500  - 1700  
Fredag Lukket 
 
Tlf. 97 17 14 48 

 
Udenfor kontortiden 
henvises til Ringkøbing 
politi tlf. 97 32 14 48 
 
Genbrugspladsen: 

Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200 

LLLL  Serv i cemedde le lser  7777 

Ringkøbing - Skjern kommune:  Diverse servicecentre  99 74 24 24 



5 

 JULI Side   Side 

MA 9  Dagen er aftaget med 0t 54m 28  LØ 11 Åbne Haver / Sommerfest  33 47 

TI 10   SØ 12  Kirke 10.30 (JE)  

ON 11   MA 13  33  

TO 12   TI 14   

FR 13   ON 15   

LØ 14   TO 16 Udflugt Kirkeligt Samfund 32 

SØ 15  Kirke 9.00  FR 17 Deadline Aktivitetskalenderen 32 

MA 16  29  LØ 18   

TI 17   SØ 19  Kirke 9.00   

ON 18   MA 20 Bogbussen 34 32 

TO 19   TI 21 Folkedanseraften 12 

FR 20   ON 22   

LØ 21   TO 23   

SØ 22  Kirke ingen  FR 24 Runestenen Deadline  

MA 23  30  LØ 25   

TI 24    SØ 26  Kirke 10.30  

ON 25   MA 27  35  

TO 26   TI 28   

FR 27   ON 29   

LØ 28   TO 30 1. Hjælp 36 

SØ 29  Kirke 14.00 (AB)  FR 31   

MA 30  31   SEPTEMBER  

TI 31   LØ 1   

 AUGUST  SØ 2  Kirke ?  

ON 1   MA 3  36  

TO 2 Jagtforeningen 43 TI 4   

FR 3   ON 5   

LØ 4   TO 6 1. Hjælp 36 

SØ 5  Kirke ingen  FR 7   

MA 6  32  LØ 8   

TI 7   SØ 9  Kirke ?  

ON 8   MA 10  37  

TO 9   TI 11   

FR 10 Sommerfest / Jagtforeningen 47 43 ON 12  Dagen er aftaget med 5t 30m  
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Fortsat fra side 3..... 
 

Tilskud til idrætshaller og idræts-

centre. 
Tilskud til idrætshaller og idrætscentre 

skal som alle andre områder gennemgå en 

harmonisering. Kultur og fritidsudvalget 

har gennem nogle måneder arbejdet med 

sagen, der har været afholdt møder med 

de implicerede parter, og udvalget er 

kommet frem til nedenstående anbefaling: 

Der gives helt eller delvis tilskud svaren-

de til de ydelser, som hallerne har på lån, 

der er optaget senest i 2006. Dette ud fra 

en filosofi om, at det skal være muligt at 

drive en gældfri hal. 

At der gives et tilskud på 140.000 kr. til 

Skjern Friluftsbad, Lem Svømmehal og 

Spjald Svømmehal. 

At der gives tilskud til svømmehaller i 

Ringkøbing, Videbæk, Tarm og Hvide 

Sande 

At eventuelle fremtidige anlægsinveste-

ringer i haller i de 5 centerbyer skal sen-

des frem som ønsker og med vedlagt fi-

nianceringsforslag i forbindelse med 

kommunens budgetlægning. 

At der ved anlægs eller større renove-

ringsopgaver i haller i de mindre byer, 

kan være tale om et krone til krone til-

skud med et loft. 

At en aftrapning af driftstilskuddet vil 

skulle fordeles over 2008-2010, således 

det er helt på plads ved udgangen af 

2009. 

Sagen blev behandlet på byrådsmødet i 

maj, og et flertal i rådet godkendte oven-

stående indstilling fra udvalget. Der hen-

står et stort stykke arbejde i hallerne, for 

at få implementeret den nye tilskudsmo-

del, og ikke mindst for hallerne i bl.a. det 

gamle Videbæk Kommune som tidligere 

har fået et tilskud til den daglige drift. 

 
Ældreområdet: 
Der har på det seneste været en del uro 

blandt medarbejderne på social og sund-

hedsområdet, herunder arbejdsnedlæg-

gelser og flere protestaktioner. En del af 

årsagen er et krav om højere løn på om-

rådet, og en anden handler om mere tid 

til arbejdet, som muliggør at medarbej-

derne føler at de kan levere et arbejde af 

en ordentlig kvalitet hos de enkelte bru-

gere på området. 

Vi er meget bevidste om at det i de 

kommende år bliver en stor udfordring 

at fastholde og rekruttere medarbejdere 

til området, og at der skal gøres en stor 

indsats for at dette kan lykkes. I en avis-

overskrift for nylig fremgik, at toppen i 

RKSK var villige til at finde mulighed 

for et fastholdelsestillæg til medarbej-

derne. Jeg er enig i at lønnen på området 

er for lavt, men ikke at det er Kommu-

nen der skal løse dette problem, men at 

lønspørgsmålet må skulle afklares via 

overenskomstforhandlinger. 

Opgaven for Kommunen er i stedet at 

sikre gode arbejdsvilkår for vore medar-

bejdere. Der skal tildeles den nødvendi-

ge tid til opgaverne så medarbejderne 

føler at der kan udføres en god kvalitet i 

arbejdet. Der skal, som det også er ved-

taget i vores organisationsplan, uddeles 

kompetence til yderste led. 

 

Med ønsket om en forsat god sommer 
� 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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Det ”gamle bageri” i Grønbjerg 

Bageriet består af: 

1 stor lejlighed ud mod Algade/udsigt mod syd ca. 150 m2  

1 kontorkompleks inkl. køkken og indgangsparti med toilet ca. 75 m2 

2 industrilejemål a’ ca. 1000 m2 med kraftige el-installationer til sværd 
industri. 

Ramsing A/S i Spjald som ejer bagerikomplekset, er i færd med at reno-
vere lejligheden ud mod gaden og fronten mod Algade. 

Lejligheden bliver på ca. 150 m2 og den bliver renoveret fra A-Z med nyt 
køkken osv. osv. 
Lejligheden skal efter planen være klar til udlejning i efteråret 2007. 

Alle lejemål kan lejes separat eller kan stykkes sammen efter behov. 

Al henvendelse angående besigtigelse, lejemål m.v. kan rettes til  

Hans Jørgen Olesen, Ramsing, Spjald tlf. 97 38 11 11 

Der deltog i alt 55 cyklister fordelt på fire aftner i årets Tour de Pedal. Her sluttede årets Jubitur ved 

bålpladsen ved Søruphus, hvor der blev grillet efter en veloverstået tur rundt i Hoverdal Plantage. 
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Mandag d. 18. Juni:  
startede gruppe 1-2 med at tage de 2 
vikinge skibe ned så sleb vi dem ned 
med sandpapir og bagefter grundede 
dem. Det blev vi hurtige færdige med, 
og så kunne vi løse nogle andre opga-
ver. 
Gruppe 3-4 tegnede skitser til deres 
gribe-dyr og ydrasiltræet. 
Gruppe 5-6 startede med at tegne 
slangen op. Bagefter begyndte de at 
male slangen. 
 
Tirsdag d 19. Juni: 
Gruppe 1-2 begyndte at tegne skitser 
til skjolde, da skitserne så var færdige 
malede vi dem og var nede og se ud-
gravningen. (ved Omgård) 
Gruppe 3-4 startede med at male ydra-
sil, de fleste begyndte at tegne deres 
gribe-dyr. 
Gruppe 5-6 malede hele dagen og 
nogle læste ”Træl og Fri” eller løste op-
gaver. 
 

Onsdag d. 20. Juni: 
Gruppe 1-2 malede vi selve skibene 
færdige og løste opgaver eller læste 
”Træl og Fri”. 
Gruppe 3-4 de var nede og se arkæo-
logerne for at se hvordan de fandt de 
gamle vikingeting. 
Gruppe 5-6 malede også hele dagen 
og skulle male noget om, for der var 
noget der var blevet malet forkert. 
 
Torsdag d. 21. juni. 
Så vi filmen Valhala og satte skibene 
op igen. 
Gruppe 3-4 de gjorde det hele færdigt. 
Gruppe 5-6 var nede ved udgravnin-
gen og lavede de sidste ting færdige  
 
Fredag d. 22. juni. 
Gruppe 1-2 skulle gøre klar til festen 
som blev holdt på grunden. De gjorde 
maden klar. 
Gruppe 3-4 så filmen Valhala og kom 
til festen kl. 11:35 
Gruppe 5-6 var næsten færdig med 
skuret men manglede lige det sidste fi-
nis, og kom også til festen på grunden.  
Vi synes det har været en rigtig god og 
sjov uge. 

���� Tema-ugen Vikinger 
 
 
Ved: Cecilie og Louise 6/7 klasse 

På fliserne herover står nogle af de malede billeder som skal op at hænge på gavlene på skolen. 

Ovenover hænger en minikopi i billedform af det franske Bayeuxtapet, som også har noget med 

vikingetiden at gøre. På den modstående side vises billeder fra temaugen, hvor der foruden oven-

nævnte aktiviteter også var til leg. - Og naturligvis skulle der også spilles ”vikingespil”. 
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punkt stod for at skulle lukkes. Han ville 
gerne sælge eller leje lokalerne til os. 

Men heldigvis fik banken jo lov at bestå, 
og vi har fået en aftale i stand med Kir-

sten, som har været alle tiders. Vi kunne 

næsten få det som vi ville, ingen husleje. 
Vi skal i stedet gøre rent og holde haven. 

– Så en stor tak til Kirsten.

Vi vil også gerne sige tak til John As-
mussen, som har haft alle vores ting stå-

ende på fabrikken, et par år.
Efter at ha' smidt de fleste ting væk og

fikset nogle ”nye”, og indtaget det meste

af banken, var vi efterhånden klar til en
ny sæson.

���� Ungdomsklubbens årsberetning 2006 - 2007 

Ved: Formand Eva Sørensen 

Som sædvanligt måtte vi gå en sæson i 
møde uden at vi have lokaler. Udsigten 

var om vi skulle have et år hvor vi kun 
lavede aktiviteter ud af huset, som for 

nogle år siden eller hvad der ellers var 

alternativer. Det kræver rigtig meget af 
en bestyrelse og rigtig mange møder, når 

man ingen lokaler har. Der var rigtig 

mange forslag på bordet til bestyrelses-
møderne om hvor vi kunne være med de 

unge mennesker. Så en dag blev jeg rin-
get op af Kirsten der er i Landbobanken, 

hun synes jeg skulle ringe til Bankdirek-

tøren i Ringkøbing om en eventuel aftale 
om banken i Grønbjerg, der på det tids-

Fra venstre er det: Jette Hansen, Mathilde Kokholm, Susanne Juelsgaard, Rasmus Hansen, Eva Sø-

rensen, Lisbeth Sand og Birthe Kamp 
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lastbilschauffør, så det har krævet lidt 
ekstra af bestyrelsen. 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 
Og selvfølgelig en stor tak til alle de un-

ge mennesker der bruger klubben. 

Tak til Byggeudvalget der satte pen-
geynglerne i gang. 

Til sidst vil jeg gerne takke alle pen-

geynglerner, som har lavet et kæmpe 
stykke arbejde for at samle penge ind til 

lokaler til ungdomsklubben. Jeg vil også 
gerne takke alle der har sponsoreret og 

købt og betalt til alle pengeynglerne og 

ikke mindst alle jer der trampede i peda-
lerne til Lones cykel løb.� 

Vi har nok aldrig haft så mange medlem-
mer som i år, hvor vi nåede op på 32 

medlemmer. De har dog sjældent været i 
klubben alle sammen på en gang. Det har 

været mellem 15-25 medlemmer pr. af-

ten. Ved arrangementerne har der været 
næsten fuldtallig opbakning. Det har og-

så resulteret i, at jeg har ringet rundt for 

at finde chauffører til at køre. Det har 
dog været nemt at finde – Tak for det. 

Arrangementerne har været: 
Go – kart tur til Videbæk. Biograftur til 

Holstebro. Bolchekogning. Julehygge i 

klubben sidste klubaften i december med 
æbleskiver og kakao. Badeland i Ikast. 

Fastelavn i gymnastiksalen. Bowling i 
Holstebro. Overnatning i Multisalen, 

med karaoke og natløb. Besøgsaften for 

4. klasse og som afslutning pizzaaften.
Tak til lederne Lya og Lennart, for god

ledelse af klubben. Lennart har dog væ-

ret lidt ustabil pga. hans arbejde som

Ribovej 4 • 6950 Ringkøbing 

tlf.: 96 92 20 00   fax: 96 92 20 02 
www.pipecon.dk e-mail: info@pipecon.dk 

PipeCon as 
PipeCon as leverer komplette udstødningssystemer 

til skibe og dieseldrevne kraftværker. 

Beregning, dimensionering af lyddæmpning og vi-

brationsdæmpning, konstruktion, fabrikation, imple-
mentering og opfølgning. 

PipeCons nye domicil i Ringkøbing DN 2900 lyddæmper til kraftværk på Kreta. Lyddæm-
peren er 12 meter lang og vejer 25.000 kg 

Se Ungdomsklubbens 
annonce side 31 
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2007 - Jubiår 
 

Jubilæumsfestligheder 
 

Fredag d. 10 august og lørdag d. 11. august  
Sommerfest med Western tema for både børn og voksne (se nærmere 

program side 47 - der vil komme yderligere program til dette punkt) 

 

Tirsdag d. 21. august kl. 19.30 - Forsamlingshuset  
Folkedanseaften. Margit Sinkjær med spillemænd. Medbring selv drik-

ke, kaffe og kage. Pris: 25,- kr. pr. person som betales ved indgangen. 
 

Onsdag d. 19. september kl. 19 - Forsamlingshuset  
Sangaften. Sámal Lamhauge spiller klaver og der skal synges nye og 

gamle sange. Hanne Kæmpegaard og Ole Rasmussen samler et børnekor, 
som vil optræde denne aften. 

Pris: 35,- kr. pr. person betales ved indgangen. 

 

Lørdag d. 6. oktober  
Familietur til Viborg Gymnastikhøjskole med følgende program: 

7.30 Samlet afgang fra Skolens parkeringsplads - Rundstykker 

i bussen.  

  9 - 12 Gymnastik i højskolens springhal og gymnastiksal 

12 - 13 Fællesspisning, hvor mad kan købes på højskolen 

13 - 15 Svømning i Skolens svømmehal, eller gåtur i omegnen 

ved søerne og naturen deromkring. 

15  Fælles hjemkørsel med forventet hjemkomst ca. 16.30. 
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Fredag d. 2. november eftermiddag  
Grønbjerg Gymnastikforenings 100 års jubilæums reception.  
Det forventede jubilæumsskrift vil udkomme. 

 

Lørdag d. 3. november - Multisalen og gymnastik-

salen 
Stor Jubilæumsfest med spisning og dans - i multisalen og med cafe-
stemning og musik i gymnastiksalen. Nærmere om tidspunkter og til-

melding m.m. 

 

På gensyn i jubiåret. 

Grønbjerg Sogneforening 

Torsted Auto- og Traktorværksted  
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald 

v/ Jørgen Falk Nielsen 

 
Jeg tilbyder:  
Alt i service/reparation af biler, traktorer og plæneklippere 
Tilbudspris på bil til syn 

 

 Åbningstider: Mandag - fredag 730 - 1630 
 

 Tlf: værksted  40 10 48 92 
 privat 97 38 40 84 
 

G
a

m
m

el
b

yv
e

j 
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Læge Henrik Thomsen 

  

Speciallæge i almen medicin  

og 

specialist i manuel terapi 

 

Ørnhøjvej 3, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 50 

fax: 97 38 26 50 

 

Behandling af   

muskler og led tilbydes  

efter aftale fra 9 - 17  

alle hverdage undtagen lørdag 
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Grønbjerg sølvviking bliver tildelt Hol-
ger Therkildsen 

Med følgende begrundelse: 
 

Du har gennem de sidste mange år været 

en vigtig og uundværlig person for Grøn-
bjerg. Kodeordet for dig er, at du er en 

hjælpsom og omhyggelig mand, der med 

et godt bagland udfører mange forskelli-
ge opgaver i Grønbjerg. 

 
Du sørger for flagallé, når der er fest i 

Grønbjerg. 

Du sørger for at der er pænt omkring kir-
ken og på kirkegården. 

Du ringer solen op og ned. 
Du passer trofast vores genbrugsplads og 

sørger for at affaldet bliver sorteret or-

dentligt. 
Du ordner haver for folk der trænger til 

en hjælpsom hånd. 

Du sørger i fællesskab med Kirsten for, 
at Grønbjergs befolkning kan få nye fri-

ske kartofler. 

Holger Therkildsen, du er en uundværlig 
ressource for Grønbjerg. Du er en vigtig 

del af bybillede. Du har en jysk lune og 
varme, som gør det umuligt ikke at holde 

af dig. 

Det er med glæde at kunne overrække 
Grønbjerg vikingen 2007 til dig. 

���� Årets Grønbjergviking 
 
Ved: Sogneforeningen 

Holger Therkildsen får her overrakt diplom og 

sølvviking af Heidi Kjær fra Sogneforeningen. 

Går du rundt med nogle ønsker om at kunne lave noget glas, 
men mangler pladsen til en ovn og måske også økonomien?  
Jeg vil gerne lægge plads til, men ønsker ikke at bruge en ovn 
fuld tid og vil derfor gerne høre fra evt. interesserede om at gå 
sammen om en investering. 
 
Send mig en mail eller ring eller endnu bedre kom forbi.... 
mail@janeplain.dk - tlf. 97 38 43 57 - Frydendalsvej 1 
 
Med venlig hilsen 
Jane Bjørneboe 
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Arkæologerne har igen gravet på Om-
gårds marker 
 
I juni har Grønbjerg været invaderet af et 
stort hold af nystartede arkæologi-
studerende. De har sammen med under-
visere fra Afdeling for Arkæologi på 
Moesgård, Århus Universitet genoptaget 
udgravningen af en af de største og vig-
tigste vikingetidsbopladser, der hidtil er 
blevet udgravet i Danmark. Det er sket i 
samarbejde med Ringkøbing-Skjern Mu-
seum, der også har deltaget i undervis-
ningsforløbet. 
I løbet af 3 uger har det omkring 20 per-
soner store hold fortsat, hvor de gamle 
udgravninger slap. Det var Nationalmu-
seet, der med nu afdøde Leif Chr. Niel-
sen som leder i 1970’erne og 80’erne ud-
gravede sporene af vikingetidens Grøn-
bjerg, der lå på markerne ned mod Pøl 
Bæk. Dengang fandt arkæologerne tyde-
lige spor efter imponerende haller, stalde 
og mange andre bygninger, der for om-

kring 1.000 år siden stod her. Nede ved 
Pøl bæk blev sporene efter Danmarks 
hidtil ældste vandmølle undersøgt, en 
vandmølle, der også stammer fra vikin-
getiden. I samme område fandt arkæolo-
gierne desuden en bro og vejspor mod 
syd og nord. Vejforløbet var en del af 
den gamle vejføring op gennem Vestjyl-
land. 
Men alt kunne ikke udgraves dengang. 
Dels havde renseanlægget i Grønbjerg 
taget en bid af de gamle vikingegårde, og 
der stod også en minkfarm på området. 
Nu er minkburene imidlertid væk, og 
derfor har en del af deres plads, takket en 
imødekommende lodsejer, kunnet under-
søges nærmere. Arkæologerne forvente-
de på dette område at finde fortsættelsen 
af et kraftigt hegn mellem to af gårdene i 
vikingetidens Omgård, samt sporene af 
flere af de bygninger, der har hørt til dis-
se to gårde. Og begge dele lykkedes. 
 
Det andet formål, at lære de nye studen-

���� Arkæologerne på Omgårds marker 
 
 
Ved: Palle Eriksen & Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum. 

Der er sådan vi forestiller os arkæologer arbejder…. 
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ter at arbejde som arkæologer, har været 
lige så vigtigt. Studenterne har skullet 
lære at foretage en arkæologisk udgrav-
ning på et professionelt niveau. De har 
selvfølgelig lært det grundlæggende, at 
undersøge stolpehuller under muldlaget 
med graveske og skovl, at tegne sporene 
efter huse og hegn ind på en plan, og no-
tere, hvordan sporene ser ud. Herefter 
har de inde i kontorvognen som en del af 
undervisningsforløbet overført alt til 
computere: udgravningsplaner, notater, 
fotos, GPS-indmålinger osv. Studenterne 
har også arbejdet nede i engen, hvor de 
har optaget boreprøver, der har skullet 
afsløre, hvordan bæk og eng så ud i vi-
kingetiden. Også resultatet af disse un-
dersøgelser er nu inde på computerne. 
Historien om genoptagelsen af de gamle 
udgravninger på Omgård har endnu en 
udløber: Fundene fra dengang har hidtil 
været opbevaret på Nationalmuseet, men 
blev i 2006 af Nationalmuseet overdra-
get det daværende Skjern-Egvad Muse-
um, med henblik på at få de mange fine 

genstande gjort tilgængelige for en større 
offentlighed. Fundene er også et vigtigt 
udgangspunkt for udforskningen af vi-
kingetiden i Vestjylland, og i øjeblikket 
forsøges det at skaffe forskningsmidler 
til videre bearbejdning. Et udvalg af gen-
standene fra vandmøllen i Omgård har 
siden 2006 været udstillet på Ringkø-
bing-Skjern Museums afdeling i Bork 
Vikingehavn. 
Til næste år håber arkæologerne at kunne 
fortsætte udgravningen af vikingetidens 
Omgård. Det er stadig meget at finde, og 
der gemmer sig forhåbentlig endnu man-
ge fund under mulden på Omgårds mar-
ker. Årets udgravning har kun kunnet la-
de sig gøre, fordi mange gæstfrie Grøn-
bjerg-beboere har åbnet døre. Grønbjerg 
Skole har lånt sine lokaler ud ”efter sko-
letid”, og her har de mange arkæologi-
studerende fået et særdeles bekvemme-
ligt sted at bo. Derfor: tak til alle, der har 
hjulpet.� 

..men også mere moderne måleudstyr og ek-
sempelvis GPS systemet tages i anvendelse... 

...og ved boreprøver skal der lægges kræfter i 
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���� Båltalen 2007 
 
 
Ved: Formanden for Sogneforeningen  
 
Malene Cadovius 

At finde en båltaler er ikke et nemt ar-
bejde – vi har ellers været rundt og 

spørge mange spændende mennesker, 
som vi mente havde noget på hjertet. 

Desværre har de takket nej. 

Så sad vi på et bestyrelsesmøde og 
snakkede om, hvem der var egnet til at 

holde båltale og hvad det kunne dreje 

sig om. Her blev vi enige om, at alle er 
egnet til at holde båltale og at det kun 

er fantasien der sætter grænsen for dens 
indhold. Vi snakkede om, hvad år 2007 

er for Grønbjerg og fæstede os ved ju-

bilæumsåret og blev derfor enige om, at 
det måtte være formændene for jubilæ-

umsforeningerne, der skulle holde bål-
talen 2007. Klaus Tang var med på ide-

en, men for ikke at trække talen i lang-

drag eller risikere at gentage hinanden, 
fik jeg lov til at holde dette års båltale, 

hvilket jeg er meget glad for. 

Jeg synes det er fascinerende at Grøn-
bjerg Forsamlingshus har 100 års jubi-

læum. Jeg mener, at dette 100 år jubi-
læum symboliserer et samfund med liv 

og engagement. Der var nogle folk der 

ikke vil lade sig underlægge, men 

kæmpede for deres eget forsamlingshus 
og fik det op at stå i 1907. Men ikke 

nok med at der blev bygget et hus, det 
blev også fyldt med liv og aktivitet og 

det bevidner gymnastikforeningen 100 

Malene Cadovius, formanden for den jubile-

rende Sogneforening, havde fået ”pålagt” 

opgaven at holde båltalen. 

 Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald 
 - 97 38 44 60 - også aften og weekends. 

Grønbjerg Trailercenter 

Køb, salg og bytte  af nye og brugte trailere.  - 
Samt reparation.  
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års jubilæum om. Dette jubilæumsår illu-
strerer et aktivt Grønbjerg med vilje og 

styrke. Det er milepæle, der er ført vide-
re gennem tiden. Selv i avisen som ud-

kom i torsdags er Grønbjergånden be-

skrevet. Det er en ånd, hvor man i fælles 
flok sætter handling bag ordene. 

Kampen om at lade sig underlægge an-

dre er jo aktuel i år, hvor politikkerne har 
besluttet at lukke vores skole. Her siger 

vi ikke nå og følger politikkernes dagsor-
den om at alle eleverne skal flyttes til 

Spjald. Der har allerede før lukningens 

realitet været nogle aktive ildsjæle i ku-
lissen, der har haft friskoleskitsen parat, 

så der i Grønbjerg er et positivt og hold-
bart alternativ. Sådanne episoder har der 

været mange af i de sidste 100 år, hvor 

ildsjæl har kæmpe en hård kamp for at 
bevare Grønbjerg. Jeg har stor respekt 

for det arbejde der er blevet gjort og sta-

dig gøres i den sammenhæng. 

Jeg var på et møde om udviklingsmulig-
hederne i de små samfund. Landsbyerne 

har førhen haft en meget central rolle. De 
skulle servicere landbruget og befolknin-

gen med foderstoffer, mejerier og forret-

ninger. Billederne som Johannes Kirk 
viste i forbindelse med forsamlingshu-

sets 100 års jubilæum illustrerede den 

travlhed der var i Grønbjerg ved mejeri-
et, teglværket, banen, købmanden mm. 

Grønbjerg havde en hel klar funktion 
dengang. 

Der blev på mødet om udviklingsmulig-

heder stillet spørgsmål om, hvad vores 
funktion skal være i år 2007 og fremad. 

Hvad er det vi vil med vores lille sam-
fund, hvordan vil vi overleve i den nye 

storkommune og hvad vil vi satse på? Ja 

det er nogle store spørgsmål, som vi skal 
tage stilling til. Men jeg tror, at der er 

vigtigt at vi tager stilling til Grønbjergs 

fremtid og laver en fremtidsplan for 

 

Valhalla Bjælkehuse  
 

Nylandsvej 6-8 . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 49 16 

Amerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuse    
    

HelårsHelårsHelårsHelårs---- og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse  

Ring og aftal tid for fremvisning 

Få yderligere information på 
www.valhalla-logcabins.dk 

Blueridge I - Bjælker i cedertræ 
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Grønbjerg, så det fortsat er dejligt at bo 
her og attraktivt at flytte hertil. 

Jeg ser at år 2007 som et splittet år. 
Vi fejer 100 år med liv og engagement. 

Derudover er vi kommet ind i en stor-

kommune, der sætter spørgsmålstegn 
ved vores eksistens. Politikkerne har 

valgt at satse på centerbyerne. De har 

besluttet at lukke vores skol og bibliotek, 
samt skære voldsomt i de tilskud vi hidtil 

har fået. 
Vi kan ved denne skillevej vælge at ka-

ste håndklædet i ringen og overgive os – 

så får politikkerne nok ret i at Grønbjerg 
ikke skal eksistere. Vi kan også vælge at 

kæmpe og vise at vi i Grønbjerg har et 
godt alternativ til centerbyerne. Jeg me-

ner, at vi allerede har valgt vejen ved at 

kæmpe for en friskole. Jeg håber, at vi 
kan gå hele veje selv også selv om det 

kommer til at koste tid, sved og tåre, 

samt omstruktureringer! 
At lave omstruktureringer i et samfund 

der har fungeret godt og at skulle starte 
en friskole i stedet for at have en kom-

muneskole er projekter, der kræver res-
sourcer og overskud, men frem for alt 

kræver det, at vi støtter hinanden på 

kryds af generationer og foreninger. Vi 
har behov for alle kræfter i Grønbjerg. 

Det illustrerer kåringen af Grønbjergs 

viking jo også. Her er der indstillet kan-
didater fra forskellige generationer. Alle 

er nødvendige i Grønbjerg 
I flok kan vi løse næsten alle opgaver, 

men hvis vi bruger vores energi på at 

kritisere og klage, kan det være svært at 
komme videre. Ikke sagt at man ikke må 

være kritisk og undrende, for der skal 
være plads til forskellige holdninger, 

spørgsmål og ideer, men man kan være 

kritisk på den konstruktive måde og ikke 
på den nedbrydende måde. 

Vi skal være konstruktive og kreative når 

vi lave en fremtidsplan for Grønbjerg. 
Jeg mener, at vi skal satse på nogle af de 
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tendenser, der er blevet brugt i den sene-
ste tid med arbejdsgrupper og støtte te-

ams. 
Gymnastikforeningen brugte arbejds-

team til opvisningen til opsætning af 

tribuner og stole, samt til at stå for køk-
kenet og kaffen. Sogneforeningen har 

benyttet arbejdsteam til at få malet flag-

stængerne, renoveret legepladsen, kørt 
borde bænke her til Sankt Hans. Frisko-

len bruger arbejdsgrupper i arbejdet for 
at få at etableret en bæredygtig friskole. 

På den måde løfter vi i flok og benytter 

flere ressourcer fra sognet frem for kun 
at trække på de der sidder i de forskellige 

bestyrelser. 
At inddrage flere borgere giver også et 

større fællesskab og sammenhold. Det 

giver også de, der ikke har lyst til at sid-
de i en bestyrelse mulighed for at mødes 

til lidt hygge over nogle praktiske opga-

ver, der er overskuelige. 
Vi håber at flere vil støtte op om de 

praktiske team og arbejdsgrupperne. 
Et andet punkt i fremtidsplan kunne være 

bedre foreningssamarbejde. Det har si-

den stormødet i 2004 været et stort ønske 
at foreningerne skulle arbejde mere sam-

men. I den forbindelse mødtes formæn-
dene for de forskellige foreninger i april 

i år, for at undersøge mulighederne for, 
hvordan vi kan arbejde bedre sammen og 

støtte hinanden på kryds og tværs. 
Vores fælles målsætning er, at vi vil be-

vare et stærkt lille samfund med liv og 

engagement. 
Det skal fortsat være skønt at bo i Grøn-

bjerg og attraktivt at flytte hertil. Vi skal 

vise at vi i Grønbjerg har et godt alterna-
tiv til centerbyerne. Vi har natur, sam-

menhold og får snart en spændende og 
udfordrende friskole. På sigt skal vi må-

ske satse på at udstykke spændende mi-

nilandbrug i naturskønne omgivelser, da 
det er det mange af de, der ikke vil bo i 

centerbyen opsøger. 
Jeg tror på, at Grønbjerg har en god 

fremtid, og jeg kan kun opfordre til, at 

alle bakker op om den og gør en indsats 
for at Grønbjerg er attraktiv og indby-

dende at bo i og flytte til. 

Jeg vil på sogneforenings vegne ønske 
jer alle en rigtig god sommer. Vi håber, 

at vi vil få en god aften. 
For at illustrere at Grønbjerg er et rum-

meligt samfund, hvor der er plads til alle 

på kryds af generationer har vi i år be-
sluttet at synge de to første vers af mid-

sommervisen på den gamle melodi og 
det sidste vers på Shu-bi-duas melodi.� 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

Tlf.: 97 38 43 20   
bil.: 40 85 49 10 
Fax: 97 38 48 38  

Brug papircontaineren og støt Grønbjerg Friskole 
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���� Børnenes Hus 
 
 
Ved: Heidi Brinch Hansen 

 

„Nu lyser løv i lunde, grønt ligger Dan-
marks land mellem blanke sunde, et 

skjold med sølverrand;….” 
Skovene lyser os i møde, ja – og havet 

indbyder os til sommerafkøling, når vi 

får brug for det. Den danske sommer er 
da for det meste dejlig, og vi glæder os 

alle til den. 

 

Aktiviteter i Børnenes Hus 

I april, maj og juni sker der altid en mas-
se i Børnenes Hus. Det er tiden for diver-

se ture ud af huset – også de længere af 

slagsen, eks. årets Bornholmertur for de 
store børn. Det lyder som om, alle børn 

og voksne har nydt det.  
Også den årlige tilbagevendende forårs-

begivenhed; årets bedsteforældredag d. 

29. maj, var på trods af regnvejret en stor 
succes. Dette har jeg hørt fra pålidelige 

kilder!! Det var en hyggelig dag for alle 

parter med masser af de 3 k’er: knus, 
kram og kage!! 

Fredag d. 8. juni blev årets sommerfest i 
Børnenes Hus afholdt. Vejret var virke-

lig med os, og efter at børnene havde un-

derholdt os alle med lækker ”myre-
musik”, historien om Askepot, fantasti-

ske tryllekunster, atletiske udfoldelser m. 

m., var solen klar til at gøre aftenen end-
nu bedre, da vi skulle nyde maden på 

grunden. Det var en dejlig eftermiddag/
aften. 

 

Renovering 
I bestyrelsen arbejder vi lige nu bl.a. med 

planer om en renovering af toiletterne og 

skoledelens legeplads. Det er også me-
ningen, at der på grunden skal etableres 

en Tarzan-bane. Vi glæder os meget til at 
komme i gang med arbejdet, og vi vil 

gerne her i bladet invitere alle, der har 

lyst til at hjælpe, til at komme til arbejds-
lørdag d. 1. september.  

Derudover ser vi frem til, at der endelig 
kommer en afslutning på hele denne lan-

ge proces med skolelukningen. Efter det-

te skal vi til at se fremad og finde ud af 
pasningsdelens ”plads” i Grønbjerg.  

 

Gid alle må få en fantastisk sommer med 
plads til at nyde blomsternes forførende 

duft om aftenen, børnenes kåde latter fra 
poolen og synet af en fantastik solned-

gang, der farver de få skyer med perle-

mor. 

”….frugtblomsters hvide pletter det ri-

ge, grønne felt, mens højt de lyse nætter 
slår ud sit sommertelt.” 
 

(Uddrag fra ”Nu lyser løv i lunde” af Jo-
hannes Jørgensen)  � 

Murermes ter  Jens  K i rk  
 

Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse 
Ring og forhør nærmere 

 

Holmgårdsvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald 
Tlf.: 97 38 46 00 • Bil: 20 27 88 08 

tinaogjenskirk@mail.dk 



23 

I foråret tog jeg en uddannelse som før-
stehjælpsinstruktør. Det gjorde jeg, fordi 

jeg synes det er vigtigt, at så mange som 
muligt kender til og kan yde førstehjælp. 

Det håber jeg, at jeg kan være med til 

ved at lære andre førstehjælp. Jo flere 
der kan førstehjælp, jo større er sandsyn-

lighed for, at DU kan få hjælp, hvis du 

får behov for det.  
Vi har valgt at bosætte os et dejligt sted, 

og det er vi glade for. Men hvis vi får 
brug for hurtig hjælp, er det ikke så dej-

ligt. I den gamle Videbæk kommune tog 

det gennemsnitligt 14,9 minutter for en 
ambulance at nå frem, og 90 % af alle 

ambulancerne nåede først frem efter 10 
minutter. I hele landet lå Videbæk kom-

mune på den 6. dårligste tid. Der var 

med andre ord kun 5 andre kommuner, 
hvor ambulancen tog længere tid om at 

nå frem end hos os. Nu kan du så sige, at 
det nok ser anderledes ud nu, men det 

tror jeg ikke, og specielt ikke i disse ti-

der, hvor politikkerne vil lukke vores 
skadestuer. Når hvert minut tæller, synes 

jeg det er vigtigt, at VI kan være med til 

at gøre en forskel, for at disse minutter 
bliver udnyttet effektivt. Det kan du også 

være med til, ved at melde dig til et før-
stehjælpskursus og tag meget gerne din 

nabo med. 

Jeg glæder mig til at se dig. 
 

Se mere om Grønbjerg Gufs og 
Familie&Samfunds Førstehjælpskursus 

side  36 og 37� 

���� Jeg kan førstehjælp - kan du? 
 
Ved: Susanne Bagge 
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Lokalbrugsen orienterer  
 
 
Så kom week-enden hvor vi lukkede Brugsen fredag eftermiddag kl. 15.00 og 
hele lørdagen for at indrette butikken på en anden måde.  
Forud er gået tid med møde og planlægning, og de seneste 14 dage har der 
har været lidt rodet, men allerede fredag morgen var de første i gang med ma-
lerpensel. 
 
Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige og Brugsens egne ansatte, der tog 
en tørn både med arbejdet og med at servicere de mange med god mad og 
drikke de to dage. Jeg vil ikke fremhæve enkeltpersoner, men jeg er nødt til at 
nævne Lars Mortensen. Det er hans fortjeneste at vi har fået de superflotte 
diske til brød, posthus og lotto.  
Vi er dog ikke helt færdige, der mangler nogle småting som vi får styr på hen 
ad vejen.    
 
Alle roser butikken med den nye indretning, ja jeg synes vi har fået en lige så 
flot butik, som den nye i Sørvad. 
 
Vi har nu en superflot butik, hvor der er god plads til endnu flere indkøbsvogne, 
barnevogne og rollatorer.  
 
Vi forventer at regnskabstallene vil fortsætte den gode trend, så vi også kan 
melde om en ”sund” forretning ved næste generalforsamling.  
 
Som set i pressen søger vi en ny elev, alternativet kunne også være en butiks-
assistent med minimum 25 timer pr. uge. Så kunne Brugsen som arbejdsplads 
være et godt alternativ for dig eller en du kender, så er du meget velkommen til 
at henvende dig.   
 

 
 

Med ønsket om en god sommer   
fra personalet og Jens Peder 

Midtersiderne er sponsoreret af:  
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Idegruppen - Bygningsgruppen 
Der er nu taget hul på et af de store em-

ner i Friskolens Fremtid. 
Hvad skal fundamentet, ud over at Grøn-

bjerg Friskole grundholdning hviler på 

den Grundtvig-Koldske indstilling og 
tankegang, bygge på. 

Det er der en gruppe mennesker, der har 

meldt sig som interesserede i, i gang med 
at beskrive. 

På generalforsamlingen kunne man mel-
de sig til forskellige grupper til hjælp for 

bestyrelsen. 

En af grupperne var idegruppen. Der var 
tolv tilmeldte og der var således plads til 

alle deltagerne. Det har imidlertid vist 
sig vanskelig at få alle til at mødes sam-

tidig. 

Der er i skrivende stund afholdt tre mø-
der, der har udformet sig som møder 

hvor der er kommet omkring 250 ideer 

på bordet. Ideerne skal nu sorteres og ka-
tegoriseres og omformes skriftlig til et 

oplæg til idegrundlag som bestyrelsen 
skal behandle. 

Idegrundlaget skal for første gang benyt-

tes i forbindelse med ansættelse af leder 
og øvrige personale. 

Ligeledes har ”bygningsgruppen” været i 

gang. På det område har bestyrelsen fået 
et overblik over bygningernes tilstand. 

Bestyrelsen er meget glad for den hjælp 
det giver at få nogle grupper til at arbej-

de for Friskolen - det giver mere luft til 

at koncentrere sig om andre ting. 
 

Besøg på Lyne Friskole 
Bestyrelsen har været på besøg hos Lyne 

Friskole, der blev etableret sidste år. 

Vi fik en gennemgang på skolen hvor der 
var faciliteter vi godt kunne tænke os at 

få etableret i Grønbjerg. Vi fik en lang 

snak med lederen af friskolen der også 
havde været med i arbejdsgruppen før 

skolen blev etableret. Og som svar på 

���� Nyt fra Friskolen 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

Det hævdes at mennesker er bedre til at komme med negative ideer end positive - så derfor var det 

første møde præget af negative ideer som efterfølgende vendes til positive ideer og værdier. Tavlen 

er fyldt med ca. 120 negative ideer som siden er vendt og ud af der er der fremkommet 250 positive. 
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10.000 kr. spørgsmålet - om der var ting 
de ville have grebet anderledes an hvis 

de skulle begynde i dag - gik vi derfra 
med en tryghed om, at vi er godt på vej 

og har grebet tingene nogenlunde godt 

an.    
 

Anmeldelse til Undervisningsministe-

riet 
Tiden nærmer sig hvor vi skal have sendt 

en anmeldelse af Grønbjerg Friskole til 
Undervisningsministeriet.  

Anmeldelsen der skal være Undervis-

ningsministeriet i hænde den 15. august, 
skal vedlægges en check på 20.000 kr. 

Det har før været 30.000,- men Bertel 
Harder har ment, at man må vente med 

de sidste 10.000 kr. til vedtægterne skal 

indsendes den 1. februar 2008. Så frisko-
len står nu med en likviditetsopgave. Vi 

har en midlertidig løsning på opgaven, 

men pengene skal jo erhverves på sigt. 
Ud over de førstkommende udgifter 

kommer der også udgifter i forbindelse 
med annoncering og ansættelse af leder 

og personale.  

 

Bygningerne 

Der kan af gode grunde ikke oplyses no-
get om hvordan Byrådet stiller sig til 

overtagelse af Børnenes Hus’ bygninger. 

Høringsfristen skal først overstås og be-
handlingen af hele skolestrukturen finder 

sted i begyndelsen af oktober 2007. Men 

lige så snart muligheden gives ønsker 
Grønbjerg Friskole at komme i kontakt 

med Børne- og Familieudvalget og Øko-
nomi- og Erhvervsudvalget, under hvem 

køb og salg af bygninger hører. 

 

Medlem af skolekredsen 

Man kan blive medlem af Grønbjerg Fri-

skoles Skolekreds uanset om man har 
børn i Friskolen eller ej. Forældre til 

Børn i Friskolen er automatisk medlem 
af det der kaldes Forældrekredsen.  

Har man interesse for Friskolen, herun-
der dens holdningsmæssige værdier og er 

villig til at bidrage til Friskolens opret-

holdelse f.eks. med et medlemsbidrag - 
kan man blive medlem af Skolekredsen. 

Derudover får man også mulighed for at 

stemme ved generalforsamlingen, samt 
deltage i det der foregår i Friskoleregi. 
Skolekredsens medlemmer en per-

sonlige medlemmer. 
 
Man kan via homebanking indbetale kr. 

100 pr. person direkte til Friskolens kon-

to i Ringkøbing Landbobank: 
 

7670 - 2285000 
 

Husk at anføre navn/e på de/n person/er 

der skal være medlem - og gerne e-
mailadresse også.  

 

Friskolens bestyrelse er følgende: 
 
Per Hessellund Lauritsen - formand 

Mogens Ballegaard - næstformand 

Jesper Bagge Pedersen - kasserer 

Finn Krogh Jørgensen - sekretær 

Dorthe Trabjerg Hansen 

Jane Jensen 

Ole B. Berthelsen ���� 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 
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Samtale med Dorthe og Per, som sam-

men med deres børn: Cecilie, 4, og 

Magnus, 1½, bor Sandbækvej 11. 
 

Dorthe og Per er ikke nytilflyttere til 

Grønbjerg, for de kom allerede for 5 år 
siden, men som de selv siger, så har de 

indtil videre ikke haft megen overskud til 

at deltage i Grønbjergs fællesskab, fordi 
de har endevendt hele huset, som de køb-

te af Eva og Viggo Graversen. Men da 
Dorthe for nylig blev valgt til Friskolens 

bestyrelse, lader de dermed skinne igen-

nem, at nu har de fået mere tid og vil 
gerne bidrage. 

 
Om sig selv fortæller de: 

Dorthe Trabjerg Hansen: ”Jeg er født i 

Lemvig, men da jeg var 16 år, flyttede 

mine forældre og jeg udenfor på en min-
dre gård, hvilket mine forældre længe 

havde ønsket. Derved kom jeg til at sætte 
pris på det nære miljø, og det ønskede 

jeg også, at mine børn skulle vokse op i. 

Jeg er 36 år, uddannet laborant og lev-
nedsmiddeltekniker i Holstebro og arbej-

der nu i Nr. Vium på Arla Foods, hvor 

jeg er projektleder. Jeg har været der si-
den 2001, hvor jeg startede med at lave 

mayonnaise, men er nu beskæftiget med 
videreuddannelse af vore medarbejdere. 

Det er en salgsafdeling, som jeg nu sid-

der i, og netop nu er vi ved at indrette et 
”inspirationsrum”, hvor medarbejderne 

kan få ny inspiration. 
Et andet projekt, der netop er aktuelt nu, 

er ansøgningsfremstilling til en autorisa-

tion af vores afdeling, så vi bliver en 

���� Dorthe og Per - Sandbækvej 11 
 
 
Ved: Grete Tange 
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selvstændig enhed, som godt kan komme 
til at lave en fejl, uden at hele fabrikken 

derfor bliver lukket. Det er et arbejde, 
der foregår i samarbejde med dyrlæger-

ne, og det er noget, der tager meget lang 

tid. 
Det er ikke et arbejde, der direkte har no-

get med min uddannelse at gøre, men da 

der er mejerister og kokke ansat i huset, 
føler jeg, at jeg kan gøre bedre fyldest i 

det, som jeg nu arbejder med, og jeg er 
meget tilpas med det.” 

 

Per Thomsen: ”Jeg er 32 år, er født i Ki-
bæk, er uddannet vvs-rørsmed, hvilket 

jeg har arbejdet med, indtil for 1½ år si-
den. Så trængte jeg til noget nyt, fordi ar-

bejdet efterhånden blev meget rutinepræ-

get, idet vi næsten udelukkende lavede 
vvs-arbejde i typehuse. Da man i Holste-

bro så søgte en medarbejder, stak jeg ho-

vedet indenfor, fordi jeg kendte firmaet 

via mit hidtidige arbejde. Jeg blev anta-
get og arbejder nu som intern sælger hos 

en vvs-grosist. Det var et stort spring for 
mig, hvor jeg før havde fat i skruenøg-

len, så går min tid nu med at ordrebe-

handling og tilbudsgivning. Jeg har dog 
ikke fortrudt springet en eneste dag og er 

meget glad for det nye job, hvor der er 

brug for at anvende hovedet noget mere 
end før. Det praktiske har jeg mulighed 

for at få afløb for herhjemme, idet der 
hele tiden er noget, der kan/skal ordnes.” 

 

De tilføjer: 
”Vi kommer nu fra Barde, hvor vi boede 

til leje i et nedlagt landbrug, og et sådant 
kunne vi godt tænke os selv at komme til 

at eje. Da denne ejendom så kom til salg, 

kunne det i første omgang ikke lade sig 
gøre, for al jorden hørte stadig til, så det 

blev alt for dyrt. Jorden blev imidlertid 

så solgt fra, og da vi havde set stedet her, 

 

 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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var vi solgt. 
Da vi først havde set stedet, var vi ikke i 
tvivl om, at det var her, vi skulle bo. Ale-
ne udsigten syd på er så enestående, at 
den kan vi blive ved med at se på både 
sommer og vinter. Der var imidlertid 
nogle andre, der havde første bud på ste-
det, men heldigvis sprang de fra.” 
 
Om hverdagen fortællere de videre, at 
Cecilie skal i Minimarie efter sommerfe-
rien, og hun tilføjer, at der netop har væ-
ret bedsteforældredag, og da havde hun 
besøg af både af Bedstefar og Bedstemor 
samt Farmor og Farfar, så det var en rig-
tig god dag. Magnus bliver passet hos In-
ger, og det er han rigtig glad for, for de 
andre børn, der er der, er på samme alder 
som ham. De fortæller videre, at de sæt-
ter stor pris på den hjælpsomhed, som de 
har mødt hos de andre forældre, når der 
er problemer med at få gæsteplejen til at 
hænge sammen. 
 
Med hensyn til fritiden så bruger de me-
gen tid på deres oldenborgerheste, og 
netop nu venter de føl, hvilket er meget 

spændende. Dorthe har redet, og Per er 
opvokset med heste, så de er begge glade 
for dyrene, derfor skulle der være plads 
til dem, da de købte ejendom. Der er 2½ 
ha. jord til gården, så der kan de stort set 
få græs nok til dem. Det er især fodring 
og opdræt, som de nu er interesseret i. I 
den forbindelse snakker de om, at det 
ville være en god ide, hvis der var en ri-
dehal her i byen, for der er en del menne-
sker, der kunne have glæde af den. Bør-
nene lærer også at omgås de store dyr, og 
det giver fortrolighed med dem, men der 
er også hund og katte, så dem lærer de 
også at have med at gøre. Per tilføjer, at 
han spiller badminton, og han er også 
med i hjemmeværnet. 
 
Årsagen til, at der netop nu aflægges vi-
sit hos familien, er også, at Dorthe ved 
det nys overståede valg blev valgt til Fri-
skolens bestyrelse. Derfor drejer samta-
len sig nu ind på det, og hun fortæller: 
” Inden vi kom op til valget den aften, 
havde jeg besluttet, at hvis jeg blev fore-
slået, ville jeg godt stille op, fordi jeg 
mener, at det er så vigtigt med en lille 

Arbejds-lørdag d.1. september. 2007.  
Denne dag vil vi sammen arbejde på at udbygge og renoverer udendørs 
legearealer. 
 
Forskellige arbejdsgrupper skal udføre, i forvejen bestemte, opgaver fx. 
"tarzanbane", svævebane eller madlavning. 
 
Tilmelding til de forskellige grupper kommer efter sommerferien. 
 
Alle er meget velkommen også selv om man ikke har en direkte tilknytning 
til Børnenes Hus. 

Sæt kryds i kalenderen og kom og gi' en hånd  
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen i Børnenes Hus  
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skole, hvor børnene føler sig trygge, og 
hvor omgivelserne er overskuelige. Jeg 

kommer selv fra en skole, hvor der var 
en klasse på hvert trin, og jeg har svært 

ved at skulle sende mine egne børn til 

Spjald, hvor der er parallelklasser, og 
hvor der er mange børn i hver klasse. Jeg 

kunne ikke forestille mig, at mit barn 

skulle være i en klasse, hvor man skal 
kæmpe for at blive set, fordi både Per og 

jeg har været meget glade for at gå i sko-
le. At børnene i den lille skole leger på 

tværs af klasserne, synes jeg er noget 

meget positivt. 
En anden vinkel, som jeg også ser, er, at 

man kan reklamere for en friskole, det 
kan man ikke for en folkeskole. Jeg tror, 

at man via en hjemmeside og andre op-

slag kan fortælle om, hvor god netop vo-
res skole er, og derved måske tiltrække 

nye elever. 

 
Jeg ser det også som et problem, at vi, 

hvis vi blev lagt ind under Spjald, ville 
være en meget lille stemme i skolebesty-

relsen, hvorimod vi i Grønbjerg har en 

meget større indflydelse. Forældremøder 
vil naturligvis få et mere formelt indhold 

et stort sted end her, hvor man også kan 

snakke om andre ting.” 
 

Samstemmende siger de: 
”Vi har følt os meget godt modtaget, og 

naboerne herude har fulgt levende med i 

vores ombygning og tilbudt hjælp, hvis 
vi havde behov for det. Da vi var kom-

met et stykke vej, spurgte de, hvornår de 
skulle komme på besøg, og det kunne vi 

let finde en dato til.” 

Med disse ord takker jeg af og ønsker 
fortsat god arbejdslyst.  � 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

i Grønbjerg Ungdomsklub 
 
• Du er minimum 18 år og gerne af hankønsvæsen 
• Hver torsdag fra kl. 19.00 - 22.00 
• Sæsonen går fra 1. september til 1.maj 
• Gå på mod 
• Frisk  
• God til unge mennesker er absolut en fordel 
 
Henv. Eva Sørensen Tlf.: 97 38 40 65 
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Kirkeligt Samfunds årlige udflugt foregår  
torsdag den 16. august 

 

Afgang fra parkeringspladsen kl. 12.OO 
 

Vi kører til Søby, hvor vi skal se Brunkulsmuseet. 
Derefter til ”Lille Malunds Have”, hvor vi drikker vores medbragte hjemmebryg-
gede kaffe og ser den smukke have. 
Så går køreturen til Skjern Åens udspring - ad Hærvejen- og nyder den prægti-
ge udsigt ved Øster Nykirke. 
Aftensmaden (middag) er bestilt på Filskov Kro. 
 

Johannes Mikkelsen vil køre med os igen i år, og vi er jo bekendt med, at han 
finder de smukke og spændende danske veje. – Så velmødt på en dejlig tur 
rundt i det midtjyske – med god forplejning og det hele!!! 
 

Pris: 300 kr. som indbefatter entreer - eftermiddagskaffe- middag og kørsel ! 
 

Vi beder om tilmelding en uges tid i forvejen på  
tlf. 97 38 42 65 eller 97 38 40 60 - og alle er hjertelig velkomne! 
 

Bestyrelsen 

 

Til erstatning for vort bibliotek har man indført  

Bogbussen 
 

Bogbussen kan man stifte bekendtskab med  
mandage kl. 17.10 - 17.45 - 35 minutter! 

 

på parkeringspladsen ved Vandværket 
 
Der kan bestilles bøger på:  bogbussen@rksk.dk 
 http://bibliotek.dk  
Tarm bibliotek på tlf.: 97 37 16 11 
Direkte tlf.: 24 40 39 87 
se mere om bogbussen på www.egvadbib.dk/busfor.htm 

 
• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller 

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden 

• Store brændekløvere sælges og udlejesStore brændekløvere sælges og udlejesStore brændekløvere sælges og udlejesStore brændekløvere sælges og udlejes 

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

 
Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk 
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Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 
Lørdag den 11. august kl. 12 -17. Åbne haver i Grønbjerg. Denne 
dag har fire familier været så venlige at holde deres haver åbne for 
os. Det gælder: Ann-Birgit Iversen og Kim Henriksen, Algade 31, 
- en spændende byhave med mange forskellige fuchsier, som er ble-
vet til deres hobby. Inga og Mogens Kjær, Teglværksvej 5, - en 
stor alsidig byhave med mange interessante planter. Minna og Leo 

Kjeldgaard, Teglværksvej 7. - en minipark med gamle frugttræer og mindre 
blomsterbede, samt en stor sø med gangsti omkring og vinstokke på sydsiden, dog 
ingen vinsmagning endnu. Lone og Ole Rasmussen, Algade 34. - den nyanlagte 
præstegårdshave tegnet af havekonsulent Lene Juhl Jørgensen og anlagt af menig-
hedsrådet. Man kan frit gå rundt og besøge haverne og lade sig inspirere og få en 
hyggelig snak med ejerne. 
 
Lørdag den 15. september. Tur til Højvang Frugtplantage. Tur i privatbiler. Af-
gang kl. 12.40 fra Ørnen i Ørnhøj, kl. 12.45 fra P-pladsen i Grønbjerg og kl. 13.00 
fra Spjald fritidscenter. Frugtplantagen ligger på Skærsigvej 7, mellem Sønder Fel-
ding og Sønder Omme - lidt syd for Stakroge. Her er plantet 16.000 søjleæbletræer, 
som dyrkes miljøvenligt. Monica Tobler vil fortælle om den nyetablerede frugt-
plantage og vise os rundt. Vi kan drikke vores medbragte kaffe i laden ved gårdbu-
tikken. Pris: medlemmer 30 kr. Ikke-medlemmer 50 kr.  

 

v/Arne Å. Nielsen 
Bandsbyvej 11, Kloster - 6950 Ringkøbing 
Telefon 97 33 72 11 - Telefax 97 33 72 28 

 

www.holmsland.as 

 

Tak for opmærksomhed og gaver  
i anledning af vores 100 års jubilæum 

 
Sogneforeningen 
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Informations-brev 

fra Støtteforeningen til Grønbjerg Friskole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bestyrelsen for støtteforeningen har konstitueret sig som følger: 

 

Formand: 

Grete Tange,  Ommegårdvej 8, tlf.: 97 38 42 84  grete@tange.dk 

Næstformand: 

Kim Lørdal,  Kjærgårdsvej 4, tlf.: 97 38 45 25  mob 23 47 45 24 

Kasserer: 

Gravers Sønderby,  Nylandsvej 16, tlf: 97 38 40 18  gravers@soenderby.net 

Sekretær: 

Hanne Meiner,  Kjærgårdsvej 2 tlf.: 97 38 43 58  tangmeiner@mail.dk 

Rep. fra bestyrelsen for Grønbjerg Friskole: 

Mogens Ballegaard,  Sønderkjærsvej 9 tlf.: 97 38 43 32 mogens@ballegaard.dk 

 

Medlemskab af støttekredsen 

Et medlemskab gælder pr. husstand og koster min. 100,- kr., og så er det op til 

den enkelte husstand, hvor meget man kan afse til støtteforeningen, og dermed 

tilgodese Grønbjerg Friskole.  

 

Man kan vælge at benytte medsendte girokort, eller man kan overføre pengene 

direkte til konto 7670-2503576 i Ringkjøbing Landbobank. 

 

Man er medlem når indbetalingen har fundet sted. 

 

Medlemskabet gælder 1 år, som begynder når generalforsamlingen har været 

afholdt i perioden 1. marts til 1. juli.  

 

Bedsteforældrekampagne 

På opfordring vil vi lige oplyse, at hvis man har nogle bedsteforældre boende 

udenfor sognet, som gerne vil støtte deres børnebørns friskole, så kan I få et 

ekstra brev med girokort udleveret ved bestyrelsen eller kassereren. 
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Vi er taknemlige for ethvert beløb uanset om det er stort eller småt.  

 

Det første tiltag - Papircontainere 

Hermed vil vi også gerne gøre opmærksom på, at der er blevet opstillet 2 statio-

nære containere til papir og pap ved siden af Lokal Brugsen i Grønbjerg.  

Vi vil gerne opfordre alle til at sortere efter de skilte der hænger på containerne, 

så vi ikke risikerer at få en fuld container afvist ved ESØ.  

 

Vi har fået to frivillige opsynsmænd Vagn Lisby og Svend Erik Lauritsen til at 

holde øje med containerne. Vi håber at I vil følge deres og ovenstående anvis-

ninger med hensyn til sortering af papir og pap. Se endvidere anvisningerne på 

containerne. 

 

Hvis I ikke er i stand til selv at komme med jeres papir og pap, så er I meget 

velkomne til at ringe til Hanne Meiner (tlf.: 97 38 43 58), så vil hun sørge for, 

at det bliver afhentet. 

 

”Bornholmerklassen” 

Det skal lige nævnes, at vi ikke vil gå ”Bornholmerklassen” i bedene, derfor vil 

der bliver overført et beløb til deres lejrkonto svarende til det de normalt samler 

ind ved papirindsamling til turen. 

 

Næste projekt 

Vores næste projekt bliver at samle gammelt jern ind. - Så har du/I gammelt 

jern liggende - så vær venlig at gemme det lidt, indtil Støttekredsen og dermed 

friskolen kan drage nytte deraf. 

Vi vil snarest finde en opbevaringsmulighed, så jernet kan afhentes eller afleve-

res. 

 

Andre tiltag og ideer 

Hvis der er spørgsmål, eller hvis I har nye gode idéer til hvordan vi kan skaffe 

mere kapital til støtteforeningen, så er I altid meget velkomne til at henvende 

jer til en af os. 

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne 

Grete Tange 

Støt Grønbjerg FriskoleStøt Grønbjerg FriskoleStøt Grønbjerg FriskoleStøt Grønbjerg Friskole    
gem dit papir og papgem dit papir og papgem dit papir og papgem dit papir og pap    

læg det i papircontaineren ved Brugsenlæg det i papircontaineren ved Brugsenlæg det i papircontaineren ved Brugsenlæg det i papircontaineren ved Brugsen    
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Førstehjælpskursus  2007 
 
Der arrangeres førstehjælpskursus  
 

30. august, 6. - 13. og 20. september i Børnenes Hus (storrummet) 
 

Undervisere er Susanne Bagge og Lise Lotte Bendixen. 
 
Førstehjælpskurset består af 4 moduler fordelt på 4 aftener 
Man får udleveret et kursusbevis, for de moduler man har deltaget i 
Vi opfordrer dog til, at man deltager i alle moduler!! 
 
Modul 1.  
Torsdag, den 30. august kl. 18 – 22 
• Hjerte – lunge-redning og vejledning i hjertestarter: 
• Førstehjælpens 4 hovedpunkter - Overlevelseskæden  
• Hjerte-Lunge-Redning - Stands ulykken og sørg for egen, den tilska-

dekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed  
• Kontrol af bevidsthed - Råb på hjælp - Frie Luftveje  
• Kontrol af åndedræt - Alarmering - Hjertemassage  
• Kunstigt åndedræt - Aflåst sideleje - Hjertestarter 
 
Modul 2.  
Torsdag, den 6. september kl. 19 – 22 
• Førstehjælp ved tilskadekomst: 
• Almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader  
• Småskader - Mindre knoglebrud  
• Ledskred, forstuvninger og muskelskader - Støtteforbindinger 
• Armslynge - Almen kuldepåvirkning og forfrysninger 
• Varmepåvirkning og mindre forbrændinger  
• Solstik og hedeslag - Shock - Psykisk førstehjælp - Alarmering 

Byggegrund sælges 
 
Centralt beliggende i Grønbjerg bymidte sælges Algade 33 
 
Grunden er 887 m2 hvorpå der er et ældre værksted/garage 
 
Der er el, vand og kloak på grunden 
 
Henvendelse  
Ingrid Engestoft tlf. 97 38 40 10 
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Modul 3. Torsdag, den 13. september kl. 19 – 22  
• Førstehjælp ved sygdomme: 
• Almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme  
• Smerter i brystet - Smerter i bughulen - Vejrtrækningsbesvær  
• Ændret bevidsthedstilstand - Kramper - Sygdomme - Sukkersyge  
• Infektioner - Lejringer - Shock - Psykisk førstehjælp - Alarmering 
 
Modul 4. Torsdag, den 20. september kl. 19 – 22  
• Livredende førstehjælp: 
• Forhold ved større ulykker - Førstehjælpens 4 hovedpunkter  
• Livreddende førstehjælp - ABC og den livsvigtige ilttransport  
• Alarmering - Shock - Psykisk førstehjælp - Blødninger  
• Hovedlæsioner - Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken  
• Forbrændinger - Forgiftninger og ætsninger - El-ulykker 
 
Yderligere information – Susanne Bagge: tlf. 97 38 44 14 
 
Bemærk: Kurset er ikke færdselsrelateret!! 
 
Førstehjælpskurset koster 40 kr. pr. modul eller 150 kr. for alle modu-
ler inkl. kaffe/sodavand og brød. 
 
Tilmelding senest 15. august til  Jytte Nilausen 97 38 43 78 
 Conny Schmidt 97 38 48 48.  
Max 16 personer. 

 
Arrangører:  
Grønbjerg Gymnastikforening og Familie og Samfund Grønbjerg 

 

Fabriksvej 4 

 

6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 45 00 

 

Adr.:  Svinget 2B Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 
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���� Willads Graversen 1827 - 1889 
 

Efter en Runestens pause genoptages historien 

om Willads Graversen - se de øvrige kapitler i 

Runestenen nr. 83, 84 og 86. 

 

Nu begyndte jeg naturligvis atter at 

tænke på den hjemlige beskæftigelse, 
jeg før havde haft så meget lyst til, og 

mit sind var ved denne afbrydelse ikke 
i mindste måde blevet forandret. Jeg 

havde hele tiden søgt at afholde mig fra 

de udsvævelser der så ofte florerer 
blandt soldater, hvorved jeg nu alene 

levede bedre end mange andre og dog 

lagde noget til side, og tillige undgik at 
blive forfalden til slige lidenskaber. 

I begyndelsen var arbejdet mig vel no-
get besværligt, fordi jeg i så lang tid 

ikke havde øvet dette, men med tiden 

blev dette igen hos mig som før, og jeg 
manglede heller ikke på sligt, thi når 

det nødvendige var færdigt, så havde vi 
altid så mange påtænkte forbedringer at 

udføre at det aldrig fik ende. Især havde 

jeg en stor lyst til engdyrkningen, da 
jeg indså hvor vigtig høavlen var for 

enhver landmand. Jeg havde derfor 

erhvervet mig noget kendskab til eng-
vanding, som er så nødvendig for 

høfrembringelse, og navnlig havde jeg 
erholdt meget i indsigt i niveuleringen, 

hvorved jeg optænkte, hvorledes jeg på 

en simpel måde kunne få et instrument 
til dette brug, hvilket også fuldkommen 

lykkedes mig. Ved hjælp af dette in-
strument blev jeg i stand til at kunne 

lede vandet så frit som muligt og der-

ved anlægge naturlige vandingsenge, 
men da omstændighederne eller rettere 

sagt lokaliteterne er begunstigede an-

lagt, og dels fordi vandet ´der havde sit 
tilløb fra moser og kær og derfor inde-

holdt færre frugtbargivende substanser 

og dels fordi engen eller jorden ´der 

kunne bringes under vanding ikke var 
af den bedste beskaffenhed eller havde 

nogen heldig beliggenhed så tog det 

længere tid inden den forhåbede virk-
ning rigtig viste sig. Dog varede det på 

enkelte steder ikke længe, medens det 
på andre steder hvor anlægget mulig 

havde været mindre heldig, holdt sig 

længere tilbage, men derved fik jeg just 
lejlighed til at bruge min erfaring og 

navnlig indså jeg at lige så gavnlig som 
det var at få vandet på engen, lige så 

nødvendig var det afvekslende at kunne 

lægge engen fuldkommen tør for at 
kunne frembringe godt og nærende fo-

der. Ligesom det for engen er af vigtig-

hed at aflede al surhed, er det ikke min-
dre af vigtighed med hensyn til marken, 

thi ligeså frugtbargørende som vandet 
er hvor det mangles, ligeså skadeligt er 

det, når det er tilstede i overflod og især 

på en besået mark, da det vil drukne 
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sæden, men tillige flyder bort med gødningskraften. 
Marken kan dø af 2 slags fugtighed, nemlig overvand 

og grundvand. Den første fremkommer der ved, at 
regnvand og snevand ikke har tilstrækkelig afløb og 

derfor bliver liggende på marken. Men dette vand er 

dog næsten altid let at afhjælpe. Den anden, som kal-
des grundvand fremkommer derved, at den regn og 

snevand som falder på høje steder for en del siver ned 

igennem jorden indtil det træffer på et uigennemtræn-
geligt lag ler eller andet vandholdigt materiale, hvor-

på det flyder indtil det når et gennemtrængeligt lag 
eller afløb. Eller kommer som et væld. Denne fugtig-

hed kan sædvanligt kun bortfjernes ved grøfter som 

helst må gå langs den mark eller bakke hvorpå fugtig-
heden kommer, og være så dybe at vandstanden bli-

ver i det vandholdige lag. Endskønt jeg meget godt 
indser rigtigheden heraf, var det dog en gang umuligt 

at udføre samme på så vidt udstrakt en ejendom, men 

jeg grundede, på hvorledes jeg bedst med tiden kunne 
opfølge det, uden at gøre alt for store bekostninger og 

derved tillige få lejlighed til opleve virkningen. 

Med hensyn til min personlige sindsstemning vil jeg 
anføre at jeg altid havde et let sind, hvorved min til-

værelse blev mig behagelig. Da jeg tillige altid havde 
lyst til  

arbejdet, hvilket også betydeligt fremskyndtes derved 

at jeg håbede selv at høste nogen fordel af de forfrem-
melser jeg ved min flid og indsigt kunne bidrage til. 

Da den huslige fred desuden altid herskede hjemme, 
kunne jeg ikke andet end glæde mig ved et lykkeligt 

liv. 

At der kunne møde mig modgang ligesom et hvert 
andet menneske er naturligt, men jeg søgte da med 

stilhed og eftertænksomhed at lette mit sind igen. 

Endskønt jeg ikke kan nægte at mine tanker var fæstet 
på jordiske ting den største del af tiden, kan jeg dog 

ikke aldeles sige, at have forglemt religionen, thi jeg 
tænkte ofte på at det jordiske var forgængeligt og kun 

en springstund for os, hvorfor enhver burde holde 

regnskab med sine tanker og forhold, jeg indså meget 
godt, hvor ofte jeg fejlede og fortrød det bagefter og 

foresatte mig at afholde mig derfra en anden gang, 

men om man end har viljen, er det ikke altid man har 
kraften dertil. 

...fortsættes i næste nummer 
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Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

 
96 92 22 22  

 
www.anneberg.net 

anneberg@anneberg.net 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 

 

Et servicetjek? 
 

I følge WHO kan 40 % af al sygdom fø-
res tilbage til usund livsstil (rygning, al-

kohol, for fed mad og for lidt motion). 

Hvis udviklingen fortsætter, vil det om 
godt 10 år dreje sig om ca. 70%. 

Danmark er et rigt land, og vi har mulig-

hed for at ligge blandt de bedste i verden, 
når det drejer sig om sundhed og 

livslængde; men vi ligger på linje med de 
fattigste lande i Europa, f.eks. Rumænien 

og Albanien. Det er da mærkeligt, når vi 

nu godt ved, hvad der er sundt. 
En væsentlig årsag kan være stress, idet 

det kan være svært at foretage selv små 
og simple ændringer, når hverdagen er 

presset. Virksomhederne skal have sor-
te tal på bundlinien, og inden for det of-

fentlige skal der "kvalitetsudvikles" i en 
grad, så der er dårlig tid til at passe ar-

bejdet.  

De mest almindelige symptomer på 
stress er søvnløshed, træthed, irritabili-

tet, tristhed og manglende lyst til sex, 

og i følge Arbejdsmiljøinstituttet lider 
400.000 danskere af det. 

Det kunne være en god ide, at give sit 
liv et tjek. Hvad er det, man gerne vil, 

og hvordan kan det opnås? 

Vi er så heldige at bo et sted, hvor man 
ikke behøver at betale for at få benene 

spændt fast og rykke i et håndtag i et 
fitnesscenter for at få motion. Vi kan 

bare gå en tur, og det er også meget 

bedre. Så får vi nemlig også noget grønt 
til øjnene.� 

Grønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg Forsamlingshus    
    

Forsamlingshuset blev overtaget af Grønbjerg Sogneforening i 1974. Huset fungerer som et samlingssted for 
sognets beboere, og som sådan vil vi gerne være med til at bevare det. 

Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset Vil man leje forsamlingshuset     
sker det hos:sker det hos:sker det hos:sker det hos:    
    

Svend Jensen, Grønbjergvej 28Svend Jensen, Grønbjergvej 28Svend Jensen, Grønbjergvej 28Svend Jensen, Grønbjergvej 28    

    

Tlf.: 97 38 44 08Tlf.: 97 38 44 08Tlf.: 97 38 44 08Tlf.: 97 38 44 08    
EEEE----mail: greentoft@mail.dk mail: greentoft@mail.dk mail: greentoft@mail.dk mail: greentoft@mail.dk     

Hvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglenHvor man også kan hente nøglen....    
    

Priser ved leje af huset:Priser ved leje af huset:Priser ved leje af huset:Priser ved leje af huset:    
Leje af: Leje af: Leje af: Leje af:     
Sal (alene)Sal (alene)Sal (alene)Sal (alene)    kr. 700,kr. 700,kr. 700,kr. 700,----    
Køkken ved spisningKøkken ved spisningKøkken ved spisningKøkken ved spisning    kr. 300,kr. 300,kr. 300,kr. 300,----    
Køkken ved kaffebordKøkken ved kaffebordKøkken ved kaffebordKøkken ved kaffebord    kr. 200,kr. 200,kr. 200,kr. 200,----    
Medlemmer får 100,Medlemmer får 100,Medlemmer får 100,Medlemmer får 100,---- rabat ved leje af salen. rabat ved leje af salen. rabat ved leje af salen. rabat ved leje af salen.    

Borde og stole lejes ud af huset: 
Borde 12,- kr. pr. stk.  
Stole 5,- kr. pr. stk. 
Service 10,- kr. pr kuvert 

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn  

Se flere billeder på www.runestenen.dk 
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Under uvejret natten til den 30. maj kom 
der så meget regn, at der skete et brud på 

kloakledningen ud for Tjørnevej. Brud-
det forårsagede at ca. 2-3 m3 sand endte 

et eller andet sted i kloakrørene ned ad 

Algade. Men hvad værre var, var at san-
det efterlod et hul i Algade, der var lige 

så stor som den mængde sand der for-

svandt.  
Finn Krogh Jørgensen der den 30. maj 

meget tidlig om morgenen skulle af sted 
til København, kom fra Højrisvej og dre-

jede til venstre op ad Algade, hvor han 

godt bemærkede en mørk plet på vejen, 
som han regnede med var en vandpyt, 

men som var hullet i Algade. Uheldigvis 
kom bilen højre forhjul så tæt på kanten 

af hullet, at en tur derned var uundgåe-

ligt. Heldigvis skete der kun materiel 

skade, men Jørgensen måtte opgive at nå 
hovedstaden den dag. ���� Hul i Algade 

 
Ved: Mogens Ballegaard 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 
 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning 
 

Kristen Agerlund Jensen 97 38 42 70  -  Biltlf: 40 33 42 70 
Peter Ø. Christensen 97 38 42 78  -  Biltlf: 40 14 42 78 

 

INGEN OPGAVER ER FOR STOR  -  INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 

Deadline Aktivitetskalenderen 

Fredag d. 17. august 
Få alle datoer m.v. med i  

Aktivitetskalenderen for 2007-2008 
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���� Fiberbredbånd nyt 
 
 
Ved: Niels Jørgen Sønderby 

 

Vi har nu nået målet for tilmeldte til fi-
berbredbånd i Grønbjerg/Torsted områ-

det. Vi har nået de krævede 204 tilmel-
dinger. De sidste fik vi i hus i midten af 

juni måned. Næste trin i etablering af fi-

berbredbånd er, at RAH som kommer til 
at eje nettet i Grønbjerg, kommer med 

deres endelig godkendelse. Når dette 

sker, vil alle i området modtage et brev 
fra MidtVest Bredbånd, med nærmere 

oplysninger om projektet. Når dette læ-
ses har I måske allerede modtaget brevet 

fra MidtVest Bredbånd. 

 
Har du ikke tilmeldt dig endnu, kan det 

stadig nås ved at henvende dig til en af 
ambassadørerne.  

Vi modtager gerne have flere tilmeldin-

ger. Husk for hver aftale ambassadørerne 
for hjem, giver MidtVest bredbånd 300 

kr. til ungdomsklubben.  

Vi har indtil videre fået sponsoraftaler 
for i alt 45.000 der går til lokaleudvidel-

se/byggeri, men pengene kommer først 
til udbetaling når Grønbjerg bliver koblet 

på fibernettet.  

Hvis du er klar til at tilmelde dig – så 
ring til én af nedenstående ambassadører 

så kommer vi og laver en aftale: 
Niels Jørgen Sønderby tlf. 97 38 46 16  

fam.soenderby@mail.dk  

Tommy Kjeldgaard tlf. 97 38 43 35 
tommy.kjeldgaard@mail.dk 

Grønbjerg Jagtforening  

 
Torsdag d.   2.8. kl. 18.00 : Jubilæumspokal-skydning. 
 

Fredag den 10. august, fra kl. 18.00 til kl. 21.00.    
Hjortebaneskydning. Husk, at vi alle kommer for at træne, og vi begynder på 30-

40 meters afstand, så mød op fra start. Vi lægger stor vægt på, at vi får en gang 

jagtrelateret træning, og at vi samtidig kan hygge os. 

Er du vaks 

så kom straks 
jeg er klar 

med kam og saks 

97 38 42 85 

Støt ungdommen i Grønbjerg - Benyt papircontaineren ved Brugsen 
Men læg ikke brede bånd eller andre bånd i papircontaineren 
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 
Gerda Johanne Jensen 
Skolevænget 2, Grønbjerg, er den 1. maj 

2007 stille sovet ind - 69 år - og blev d. 
5. maj begravet fra Nørre Omme Kirke. 

Gerda blev født og voksede op på gården 
Udstrup i Ørnhøj som den ældste af tre 

søstre, døtre af Kirsten og Harald Houni-

sen. 
Sin skolegang havde hun i Nørhede Sko-

le og havde desuden et ophold på Brej-

ninggård Efterskole. 
I 1955 blev Gerda gift med Willy Jensen, 

og de to byggede en statsejendom - Øster 
Pragh - op, hvor de drev et dygtigt land-

mandskab. 

Gerda var de første år i ægteskabet med-
hjælpende hustru, hvor hun deltog i alt 

ved landbruget, passede hus og have og 
først og fremmest var en god og kærlig 

mor for de 5 børn, der voksede op i 

hjemmet. 
En tid arbejdede Gerda på fabrik, men 

gik over til at sy derhjemme for fabrik-

ken, da hun gerne ville være hjemme, 

når børnene kom fra skole. Senere, da 
børnene var fra hånden, var hun i en 

lang periode postbud og var som sådan 
meget afholdt. Herved fik hun tilnavnet 

”Gerda Post”, - som næsten på ruten 

dagligt blev inviteret ind på formid-
dagskaffen. 

Gerda var et glad og udadvendt menne-

ske - flittige hænder havde hun, både 
for håndarbejde - og de der skal til for 

at være gæstfri overfor både sin egen 
og Willys familie og ikke mindst over-

for børnenes mange venner. 

Her var der altid plads til alle! 
Der måtte gerne være liv og glade dage 

omkring Gerda, og sådan mindes man 
hende, også efter, at sygdommen lidt 

efter lidt nedbrød hendes lyst og ildhu 

for liv og glæde. 
Måtte acceptere, at hun ikke mere kun-

ne være så meget for andre. 

Gerda måtte tage afsked med sin kære 
mand, Willy, sine børn, Erik i Vemb, 

Helga og Grethe i Ørnhøj, Vagn i Grøn-
bjerg og Kristian i Vind, samt 4 sviger-

børn og 8 børnebørn. 

Æret være Gerda Johanne Jensens min-
de! � 

Ny rekord i Grønbjerg ! 
 

Hermed resultatet af pap- og papirindsamlingen den 21. april, hvor der på 3 timer 
blev indsamlet 
 

10.870 kg pap og papir, hvilket gav et netto beløb på 5.390 kr. 
 

Det er ny rekord i Grønbjerg, og vi siger tak til alle som hjalp med indsamlingen, 
og ligeså mange tak til jer som gav et bidrag dertil ! 
 

Vi vil gerne opfordre alle til at gemme pap og papir igen, da vi allerede arbejder på 
næste indsamling. 
 

Med venlig hilsen på vegne af ”Bornholmer klasserne” 

Bente Hjorthus Kristensen  Hanne Meiner 
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Emilie Christensen blev konfirmeret 
den 17. juni. Emilie er sammen med 

resten af familien kommet hjem fra 
USA hvor de har opholdt sig i ca. et 

halvt år. En del af konfirmationsforbe-

redelsen er foregået via Internettet, 
hvor konfirmanderne her i Grønbjerg 

har sendt e-mail til Emilie i USA og 

hun har svaret, hvorefter konfirmander-
ne og præsten har fået en samtale i 

gang om det som Emilie har oplevet og 
fortalt. 

Alle de øvrige konfirmander som Emi-

lie begyndte sammen med sidste år, var 
mødt op ved konfirmationen. 

���� ”Efterkonfirmation” 

Bredgade 64  6900 Skjern 
97 35 12 1 1 

Deadline Aktivitetskalenderen - Fredag d. 17. august 

Få alle datoer m.v. med i  

Aktivitetskalenderen for 2007-2008 
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Våde, men måske tilfredse med resultatet 4 - 0, hastede byholdet ind til omklædning. Der skulle 

megen overtalelse til at få de fleste spillere ud til fotografering.  

Udlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af MultisalenUdlejning af Multisalen    
    

Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :Er du i gang med at arrangere :    
 

----    gadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kampgadefest m/volleyball kamp    
----    højskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamphøjskolekomsammen m/basketball kamp    
----    efterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturneringefterskoletræf m/badmintonturnering    
----    udstillingudstillingudstillingudstilling    
----    koncertkoncertkoncertkoncert    
----    eller noget helt andet ! eller noget helt andet ! eller noget helt andet ! eller noget helt andet !     
    

så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen så ring til Jens Peter Mikkelsen     
tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !tlf. 97 38 42 08 og hør om salen er ledig !    
prisen er 75,prisen er 75,prisen er 75,prisen er 75,---- kr. pr. time kr. pr. time kr. pr. time kr. pr. time    
    
    

Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af:Annonce sponseret af: 
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Land-By-Fodbold fredag d. 29. juni 



47 

VIKINGEN ER LØS 

 

Journalisten: "Hr. Bjarne Riis, hvordan tror De, at de ondsindede rygter om De-

res dopingmisbrug er opstået?" 

Bjarne Riis: "Der må være nogen, der har stukket mig." 
 

Det hævdes nu at Team CSC og Bjarne Riis har indgået forhandlinger med en 

ny sponsor -  

Det skulle efter sigende være Jem og Fix. 
 

En vendelbo sidder udenfor sit hus ned til vandet da Noah i sin ark kommer sej-

lende forbi for at få alverdens kræ og ejendommeligheder med om bord -  

Noah råber ned til vendelboen om han ikke hellere må komme med ind i tørvej-
ret - hvortil vendelboen tørt bemærker: 

” Nej tak, a trowr kun te det er en byge” 
 

Den ene rødspætte: 
- Du har vel ikke en 50'er jeg kan låne til pletrensning?  

Den anden rødspætte: 

- nej desværre du, jeg er helt flad...  

Sommerfest i uge 32 Sommerfest i uge 32 Sommerfest i uge 32 Sommerfest i uge 32     
temaet er westerntemaet er westerntemaet er westerntemaet er western    

 

Fredag d. 10. august starter sommerfesten med forskellige familieakti-
viteter. - Derefter vil der være Western børneparty for børn fra 4. klas-
se (årgang 96) og opefter. 
 

Lørdag d. 11. august vil der foregå forskellige ting i teltet, hvorefter 
der er gadefodbold i western stil.  
 

Aften vil slutte af med et brag af en Westernfest for voksne kl. 19.00.  
 

Nærmere program følger senere 
 
Venlig hilsen  
Jubilæums - Sommerfestudvalget. 



 

Annoncesponsor: 

 

GRØNBJERG MØBELINDUSTRI A/SSSS    

Butikstorvet i Grønbjerg 

Håndkøb og afhentning af receptmedicin  

Lokalbrugsen sparer dig for  
mange unødige kilometer  

Tænk så mange muligheder i én butik! 
 

Lokalbrugsen - din servicebutik 

alle former for tips og lotto - 

Sende og hente pakker - Frimærker  mv.  

”Hæveautomat”  
Når du lige står og mangler lidt kontanter 

Dagligvarer -  
til både de store og de små indkøb 
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